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Trong những năm qua, hoạt động của hệ thống chính trị, từ cấp thành phố đến
quận, phường đều hướng vào việc chăm lo cho các nhu cầu cơ bản thiết yếu của nhân
dân để đời sống nhân dân thành phố ngày càng tốt hơn, để thành phố Đà Nẵng trở
thành nơi đáng sống hơn.
HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện
vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách
nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên. Các nhiệm kỳ HĐND
thành phố vừa qua đã quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng để phát huy
tiềm năng địa phương, xây dựng và phát triển về kinh tế- xã hội, củng cố quốc phòng
an ninh, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân thành phố,
làm tròn nghĩa vụ đối với cả nước. Đồng thời đã đổi mới, tăng cường thực hiện chức
năng giám sát của HĐND thành phố, đảm bảo việc tuân thủ pháp luật và thực hiện các
Nghị quyết của HĐND thành phố trên địa bàn. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội
đồng Nhân dân thành phố được nâng cao, theo hướng gần dân, sát cơ sở. Quyền làm
chủ và dân chủ của nhân dân được tôn trọng; tính chủ động, sáng tạo của nhân dân
được phát huy; nhờ đó, sức mạnh đồng thuận được tăng cường vững chắc đã góp phần
quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố.
Kính thưa bà con cử tri !
Năm năm qua, được sự tín nhiệm của cử tri 3 phường nhà đã bầu tôi làm đại
biểu HĐND thành phố, tôi đã thực hiện hai điều cam kết với bà con cử tri, đó là: có
trách nhiệm với cử tri và tâm huyết khi thực hiện nhiệm vụ cụ thể của người đại
biểu.
- Trách nhiệm đó trước hết thể hiện ở việc thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử
tri, sát cơ sở, lắng nghe, tiếp thu và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị, tâm tư
nguyện vọng và yêu cầu chính đáng của cử tri; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của
cử tri. Tôi không chỉ tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp HĐND tại nơi ứng cử mà còn
tiếp xúc cử tri tại nơi cư trú và nơi công tác, trao đổi thông tin qua mạng, liên hệ qua
điện thoại. Tôi đã tiếp nhận, nghiên cứu và đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết các
đơn thư khiếu nại tố cáo và những yêu cầu, nguyện vọng hợp pháp chính đáng của
nhân dân, đồng thời theo dõi đôn đốc, giám sát việc giải quyết và thông báo lại cho
công dân được biết. Không chỉ thường xuyên liên hệ với cử tri, tôi chủ động liên hệ
với cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể ở quận và phường để ghi nhận
những kiến nghị bức xúc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương,
phản ánh kịp thời với HĐND thành phố để xây dựng và hoàn thiện các chủ trương,
chính sách, giải pháp nhằm phát huy tiềm năng của quận, phường, xây dựng và phát

triển về kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, không ngừng cải thiện đời sống
vật chất và tinh thần của nhân dân trên địa bàn.
- Hai là, tích cực thực hiện nhiệm vụ đại biểu tại diễn đàn kỳ họp HĐND, trong
hoạt động giữa các kỳ họp và thực thi quyền giám sát của đại biểu. Trong thời gian 20
năm công tác với các cương vị khác nhau tại HĐND thành phố, tôi rất tâm huyết với
những công việc và hoạt động của HĐND. Những năm tháng đó đã giúp tôi có được
các kỹ năng, kinh nghiệm cần thiết hay nói cách khác là thông thạo với công việc của
HĐND. Với trách nhiệm là đại biểu chuyên trách và là Phó trưởng ban Kinh tế và
Ngân sách nhiệm kỳ qua, tôi đã áp dụng các kỹ năng đó để thực hiện việc chuyển tải
các ý nguyện của bà con cử tri, tình hình thực tiễn ở các địa phương, các ngành vào
diễn đàn kỳ họp HĐND, thẩm tra, phản biện các báo cáo, đề án của UBND thành phố
trình, chất vấn đến cùng các vấn đề thực tiễn đặt ra… để HĐND thảo luận, xem xét và
quyết định.
Kính thưa bà con cử tri
Quận Thanh Khê là quận có diện tích nhỏ nhất nhưng mật độ dân số vào loại
cao nhất thành phố. Những năm qua dù có nhiều khó khăn, thách thức nhưng quận đã
có những bước phát triển nhanh về kinh tế- xã hội, đời sống nhân dân ngày càng được
cải thiện, diện mạo đô thị đổi mới, hiện đại hơn. Cùng với những đổi thay tích cực đó,
hiện nay vẫn còn nhiều vấn đề kinh tế- xã hội cần tiếp tục có các giải pháp thực hiện
tốt hơn như:
- Phát triển vững chắc hơn lĩnh vực dịch vụ nhằm tạo thêm công ăn việc làm cho
nhân dân; thực hiện kiểm soát tốt hơn về vệ sinh an toàn thực phẩm. Đầu tư phát triển
mạnh hơn nghề khai thác hải sản xa bờ để giữ gìn và phát huy nghề truyền thống của
các phường ven biển, góp phần hiện diện trên biển nhằm bảo vệ quyền và chủ quyền
lãnh thổ quốc gia;
- Xử lý cơ bản hơn các điểm nóng về ô nhiễm môi trường để nhân dân có môi
trường sống trong lành;
- Phát triển hệ thống giáo dục mầm non, trường tiểu học học ngày 2 buổi để góp
phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong tương lai. Đầu tư xây dựng các thiết
chế văn hóa, khu vui chơi ở các khu dân cư; nhà ở cho người thu nhập thấp, ký túc xá
cho công nhân và sinh viên lưu trú;
- Hoàn thiện các chính sách hỗ trợ xã hội phù hợp với thực tiễn, thực hiện chương
trình xóa hộ nghèo, chống nguy cơ tái nghèo và tổ chức thực hiện kịp thời các chế độ
chính sách đã ban hành.
Hôm nay được sự tín nhiệm của Thường trực HĐND thành phố giới thiệu tôi tiếp
tục ra ứng cử nhiệm kỳ 2016-2021. Với kinh nghiệm là đại biểu chuyên trách của
HĐND nhiệm kỳ qua, nếu được bà con cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND
trong khóa tới này, tôi sẽ phát huy những kinh nghiệm đó nhằm góp phần nâng cao
hiệu quả hoạt động của HĐND. Từ các kỹ năng, kinh nghiệm và tâm huyết của mình,
tôi tin rằng sẽ làm tốt các nhiệm vụ cụ thể của đại biểu HĐND, thực hiện trách nhiệm
phản ánh trung thực ý nguyện của cử tri, tình hình cụ thể của từng phường và quận tại
diễn đàn HĐND để HĐND thành phố có các giải pháp phù hợp với thực tế từng địa
bàn. Tôi sẽ báo cáo với cử tri về hoạt động của mình, trả lời những yêu cầu và kiến
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nghị của cử tri, đồng thời báo cáo với cử tri về hoạt động của HĐND, về kết quả kỳ
họp, phổ biến và giải thích các nghị quyết của HĐND, vận động và cùng nhân dân
thực hiện các nghị quyết đó.
Bản thân tôi trưởng thành từ môi trường quân đội, quá trình công tác trãi qua
nhiều cương vị: công nhân sản xuất, quản trị doanh nghiệp và hiện nay là cán bộ. Gia
đình tôi sống trong khu dân cư lao động (trước đây gọi là khu cây đa cháy) nên rất
đồng cảm với những vất vả của bà con hàng ngày mưu sinh lo toan cho cuộc sống.
Nay tôi được ứng cử tại nơi cư trú, với tình cảm gắn bó bấy lâu nay ở địa phương, nếu
cử tri tín nhiệm tiếp tục bầu tôi làm đại biểu HĐND thành phố, tôi sẽ cố gắng làm tốt
hơn nữa để xứng đáng với sự ủy nhiệm và tin cậy của bà con cử tri.
Tôi biết là cử tri của 3 phường chúng ta rất đông, nhưng vì những lý do nào đó
nên không đến đầy đủ được trong buổi tiếp xúc cử tri này, vì vậy tôi rất mong bà con
cử tri có mặt tại đây gửi gắm giúp chương trình hành động của tôi đến với các cử tri
khác. Rất mong được bà con cử tri giám sát việc thực hiện chương trình hành động
này.
Kính chúc quý vị đại biểu và bà con cử tri mạnh khỏe, thành đạt trong cuộc sống;
Xin chân thành cảm ơn quý vị đại biểu và bà con cử tri đã lắng nghe .
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